
I nfo rma tivo   Ma i o/ 2014informa #10

Emef Solar Rubi 
Comitiva de Niterói e Secretária  
de Educação de BH visitam Escola

Umei Pedreira Prado Lopes
Moradores se preparam para receber 
primeira Umei da Região
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PPP Escolas é exemplo 
Seminário nacional de educação infantil tem a  
Parceria Público-Privada entre a Inova BH e a Prefeitura  
de Belo Horizonte como um de seus temas
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11 escolas entregues

Acompanhamento

2

N os dias 29 e 30 de abril teve 
palco em BH o “Seminário 
nacional de educação in-
fantil: cenários, avanços e 

desafios”, organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Horizonte. 
Participaram do evento gestores muni-
cipais, secretários de Educação, equipes 
de gestores da Educação Infantil e repre-
sentantes de instituições ligadas ao tema 
de diversas cidades de Minas e do Brasil, 
além de gestores da Itália e Moçambique. 
Foi um grande momento para a discussão, 
troca de experiências e aprofundamen-
to de temas e políticas públicas voltadas 
para essa etapa do ensino.

A programação do seminário incluiu 
conferência de abertura, mesas temá-
ticas de experiências e de discussão e 
visitas técnicas. Um dos temas aborda-
dos durante o seminário foi a Parceria 
Público-Privada (PPP) entre a Inova BH 
e a Prefeitura de Belo Horizonte. A PPP, 

Seminário Nacional de Educação Infantil
responsável por construir e administrar 
37 escolas em Belo Horizonte, foi assun-
to de uma das mesas temáticas. A ex-
periência pioneira de Belo Horizonte na 
Parceria Público-Privada da Educação 
foi reconhecida como um grande benefí-
cio para cidade por sua celeridade, possi-

bilitando atender o desafio de ampliação 
das vagas, e por fazer uma gestão efi-
ciente, liberando a direção da escola de 
atividades administrativas. 

Foi o que destacou a diretora da Uni-
dade Municipal de Ensino Infantil (Umei) 
Minaslândia, Devanir Viana Torres de 
Oliveira. Devanir apresentou sua expe-
riência na gestão da Umei Minaslândia 
em sua participação da mesa temática: 
“Parceria Público-Privada na Educação: 
a experiência de Belo Horizonte”. Du-
rante sua fala, Devanir destacou vários 
dos pontos positivos em fazer a gestão 
de uma Umei pertencente à PPP. Segun-

U ma das grandes vantagens 
da Parceria Público Privada 
é a rapidez com que serão 
construídas e administradas 

37 novas escolas em Belo Horizonte. A PPP 
foi escolhida como melhor solução para 
acabar com o déficit de vagas em BH, sem 
que houvesse perda na qualidade da cons-
trução e dos serviços oferecidos. Enquan-
to algumas obras se encontram em ritmo 
acelerado, 11 escolas tiveram suas obras 
concluídas e já foram entregues à Prefei-
tura de BH! Confira cada uma das Unidades 
entregues  

do ela, a maior vantagem é a redução do 
trabalho burocrático e administrativo 
que nas Umeis da PPP são de responsa-
bilidade da Inova BH. Isso faz com que a 
direção possa se dedicar principalmen-
te à execução das ações pedagógicas 
da unidade. 

O Gerente do Projeto Sustentador 
Expansão da Rede (SMED BH), José Alo-

ísio Gomes Freire de Castro, e a Geren-
te de Coordenação da Educação Infantil 
(SMED BH), Mayrce Terezinha da Silva 
Freitas, também falaram sobre a expe-
riência da PPP. Além de escutar sobre a 
experiência da Parceria, os participantes 
do seminário puderam conhecer de per-
to duas escolas pertencentes à PPP du-
rante a visita técnica realizada nas Umeis 
Minaslândia e Belmonte, ambas constru-
ídas e administradas pela Inova BH. Os 
visitantes puderam ver a qualidade da 
estrutura e o carinho na administração 
dos serviços não pedagógicos, como a 
limpeza e a portaria. 

Acontece!
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imagens: arquivo Odebrecht

Umei Palmeiras

Umei São João Batista

Umei Urca Confisco

Umei Jaqueline

Umei Belmonte

Umei Minaslândia

Umei Elos

Umei Guarani

Umei Pacajás

Emef Solar Rubi

Emef Piratininga
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E m comitiva, o Prefeito de Ni-
terói, Rodrigo Neves, acom-
panhado da Secretária de 
Educação de Belo Horizonte, 

Sueli Baliza, esteve na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (Emef) Solar Rubi 
no dia 23 de abril para conhecer o projeto 
da Parceria Público-Privada (PPP) entre a 

“É chegado o momento pelo qual a co-
munidade vem lutando há muito tempo”. 
Foi com essas palavras que a diretora 
Claudia, da Escola Municipal Doutor José 
Diogo Almeida Magalhães, abriu a reunião 
de apresentação da Umei Pedreira Prado 
Lopes, que começou a ser construída em 
maio pela Odebrecht. Há muitos anos a 
região da Pedreira Prado Lopes não conta 
com uma creche. Alguns dos alunos mais 
novos foram alocados na Escola Municipal 
José Diogo, mas ela não atende à deman-
da, principalmente das crianças mais no-

Prefeitura de Belo Horizonte e a Inova BH. 
O Prefeito de Niterói se mostrou bastante 
interessado e entusiasmado com a ideia 
de uma PPP para a Educação e parabeni-
zou a Secretária de Educação pelo proje-
to. Segundo ele, a principal vantagem é a 
redução da burocracia na licitação: “isso 
é o caminho. Eu construí 10 escolas em 14 

Acontece

Visita à escola Solar Rubi

Reunião de apresentação Umei PPL
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vas. Por isso a Umei Pedreira Prado Lopes 
será um grande benefício para a região. 
Durante o encontro com moradores da 
Pedreira foi apresentado o projeto, o cro-
nograma da obra e os aspectos do prédio 
a ser construído. O Gerente Regional de 
Educação da Noroeste, José Wilson, deu 
detalhes sobre as inscrições e matrícu-
las para a nova Umei e ainda aproveitou a 
oportunidade para ressaltar a relevância 
da Educação Infantil para a comunidade, 
já que é na primeira infância que começa a 
ser formado o caráter da criança. 

meses, e cada escola você tem que ir ao 
tribunal de contas, liberar o edital com o 
conselheiro, depois iniciar o processo lici-
tatório. É um desgaste. Aqui você faz uma 
PPP e resolve tudo”. Outra vantagem 
elencada pela Secretária de Educação 
foi a prestação dos serviços não peda-
gógicos pela Inova BH, dando assim mais 
liberdade para que a direção das escolas 
priorizem as questões educacionais. “A 
Manutenção é deles [Inova BH]. E aí a gen-
te está liberando o diretor para cuidar do 
pedagógico, para cuidar do que é a com-
petência dele”, afirma Sueli Baliza. 
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